᭐මාසꑶ�ත ලංකා ࠀ琴 (ෙපࠀﹷග琴ක) සමාගම
411, ඊ. එթ. ﮴ෙ㛀� ෙගﹴඩනැՃ빜ල, ගා憪� පාර, ෙකﹴළඹ 03
ࠀරකථන: 0112371600

ෆැﹾ�: 0112371671

අࢰත㛀�ජාල: www.leco.lk

ද ࣱﹻතැපෑල : general@leco.lk

දැ䨀៙�ම韌�
නව 魊�ᤀ魐� ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතා හා අퟀ�ᭁ� ෙ霎වා ෙව᠕�ෙව䨀
2017 වසර සඳහා අ᠕�මත ගා霎� අය젊៏�ම.
姴 ලංකා මහජන උපෙයﹶՃතා ෙකﹴ듦ෂࢰ සභාව මբࢰ වසර 2017ෙවՀෙවࢰ අՀමත ගා�ࣴ අයﹿ夁�㌫� පහත
දැﹾෙ��.
නව ࠀ琴 ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා හා අԾ ࣱ﮴ෙ�වා ෙවՀෙවࢰ 2017 වසර සඳහා අවසර ලࣱ ගා�ࣴ අයﹿ夁�ම
2017 ජනවා� 01 ࠀන 䜮ට 2017 ෙදසැ㌫�බ㛀� 31 ࠀන දﹾවා බලපැවැࣱෙ��.
ෙ㌫� සමඟ පළ ෙකෙරන ගා�ࣴ අදාල වՀෙ遏 ᭐/ස ලංකා ࠀ琴 (ࠀﵸග琴ක) සමාගම 䜮ࢰ සපයՀ ලබන
ෙපࠀﹴෙ�� අවශ ﹺවන ෙ�වාවࢰ සඳහා පමࢫ. අෙන ࣱ﮴අව�ථා වලࠀ ගා�ࣴ Ծ㛀�ණය ﹿ夁�ම, ඇ�තෙ㌫�ࢰࣴ
ﹿ夁�මට අවශ ﹺවන එ ﹾඑ ﹾක㟓ࢬ සඳහා ෙවන ෙවනම 䜮ࠀ කරන අතර ඒ සඳහා ᭐/ස ࠀ琴 (ࠀﵸග琴ක)
සමාගෙ㌫� 2017 වසරට අදාල ස㌫�මත 듦ල ගණࢰ ෙ빜ඛණෙ遏 දැﹾෙවන 듦ල අදාළ වࢰෙࢰය.

ෙක똋 ෙය魈�夙�
A

ඇ㌫�뜯�ය㛀�

AAC

䜮ය볝ම ඇ볝듦Ծය㌫� සࢰනායකය

kV

ﹿෙල ﹶෙවﹶ빜ත

B/C

ෙප﮴ﹴ㟓 සࢰනායකය

kVA

ﹿෙලﹶෙවﹶ빜ත ඇ㌫�뜯�ය㛀�

R/C Pole

වැරගැࢰࡃ� ෙකࢰﹴක ﯺීﹹකࢬ

LV

අ� ෙවﹶ빜ࢠයතාවය

PS Poles

ෙපර ස ගැࢰࡃ� ෙකࢰﹴක ﯺීﹹකࢬ

MV

මධﹺ�ථ ෙවﹶ빜ࢠයතාවය

1) අ᠕�මත ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතා ගා霎�
ගා霎� ව쀊හය
අ) පවࣲන ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට 𢠂ය මත 韚�ටᭇ� 50ක ᤀර ද옊වා 䜮빜ලර ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා සඳහා
ෙප ࠀﹴඅයﹿ夁�ම ﹾඅදාල වࢰෙࢰය .
ආ) පවࣲන ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට 𢠂ය මත 韚�ටᭇ� 50කට වැ嫏� ᤀර옊 පවࣲන 䜮빜ලර ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා
සඳහා
i) ෙප ࠀﹴඅයﹿ夁�මට �ථාවර ගා�ࣴවﹾ
ii) වැࢦවන ࠀරට අදාළව ෙවන� වන ගා�ࣴවﹾ
ඇ)

ආවරණය ෙනﹴකරන ලද ද.ෙවﹴ. 11 උ� හැࢰ සꑶ�ත, පවࣲන ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට 𢠂ය මත
韚�ටᭇ� 50ක ᤀර옊 ද옊වා වන ෙතﹴග ෙ�වා සැප통ම ﹾසඳහා ෙප ࠀﹴගා�ࣴව ﹾඅදාල ෙ��.

ඇ)

ආවරණය ෙනﹴකරන ලද ද.ෙවﹴ. 11 උ� හැࢰ සꑶ�ත, පවࣲන ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට 𢠂ය මත
韚�ටᭇ� 50කට වැ嫏� ᤀර옊 සꑶ�ත ෙතﹴග සැප통ම ﹾසඳහා (1) �ථාවර අයﹿ夁�ම ﹾසහ (2) ෙවන� වන
ගා�ࣴව ﹾඅදාල ෙ��.

සටහ䨀
“𢠂ය මත ᤀර” යՀ ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 හැࢰ ස㌫�බࢰԴත �ථානෙ遏 䜮ට මՀ සවන �ථානයට
᭐/ස ලංකා ࠀ琴 (ࠀﵸග琴ක) සමාගම 䜮ࢰ Ծ㛀�ණය කරන ࣲර� ࠀර වࢰෙࢰය

1.

㨀韐�ලර ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතාවය䨀 (<42kVA) දැනට පව孁�න ෙබදාහැ៏�ෙ夙� ජාලෙ
(අ嫐� ෙවﴎ韐�렋යතා) 㨀ට 𢠂ය මත ᤀර 韚�ටᭇ� 30 ද옊වා

1.1

අ᠕�
අංකය
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
ව嫌�ව අංක 01

ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතාවෙ වᭇ�ගය

ෙපﴎᤀ අය 젊៏�夙�
(魏�.)

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 15 එකලා ࠀ琴ය

14,390.00

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 එකලා ࠀ琴ය
ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 ෙතකලා ࠀ琴ය
ඇ㌫�뜯�ය㛀� 63 ෙතකලා ࠀ琴ය

16,140.00
29,090.00
32,520.00

සටහ䨀
1.

වՅ අංක 01ࢰ දﹾවා ඇࣲ ෙප ࠀﹴගා�ࣴ, ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට 연�듦ය මත ࠀර 婊ට㛀� 50 දﹾවා ࡃ�
䜮ය굕�ම ස㌫�මත ව㛀�ගෙ遏 䜮빜ලර ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා සඳහා Ծය듦ත ඒකක 듦ල වන අතර ෙමය ෙ�වා
කࢬ 㢧මාණෙයࢰ හා අවශ ﹺෙවනࣱ ස㌫�මත ₽ව ﹺව琴ࢰ ප�බාꑶ�රෙ��.

2.

ස㌫�මත ෙ�වාවࢰ හැර 䜮ࠀ කරՀ ලබන ෙවනࣱ අමතර වැඩ ෙහ ﹶෙයﹴදා ගࢰනා ලද ₽ව ﹺසඳහා ෙවන
ෙවනම ගා�ࣴ අය කරՀ ලැෙ迩. (උදාහරණ  කࢬ �ථාන මා㟓 ﹿ夁�ම)
㨀韐�ලර ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතාවය䨀 (<42 kVA)  පව孁�න ජාලෙ 㨀ට (අ嫐� ෙව．韐�렋යතා) 𰨀ය

1.2

මත ᤀර 韚�ටᭇ� 50 වඩා වැ嫏�.

අ᠕� අංකය

ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතා
වᭇ�ගය

霎ථාවර ගා霎�ව
ෙපﴎᤀ අය젊៏�මට
සමානව
(魏�긎ය韐�)

ෙවන霎වන අය젊៏�ම,
韚�ටᭇ� 30ට වඩා වැ嫏� වන
සෑම 度夙� ම頋ටෙ夙� ᤀර옊
සඳහා වන ගා霎�
(魏�긎ය韐�/韚�ටᭇ�)

1.2.1

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 15 එකලා ࠀ琴ය

14,390.00

370.00

1.2.2

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 එකලා ࠀ琴ය

16,140.00

420.00

1.2.3

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 ෙතකලා ࠀ琴ය

29,090.00

480.00

1.2.4

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 63 ෙතකලා ࠀ琴ය

32,520.00

610.00

ව嫌�ව අංක 02
සටහ䨀
1.

වՅ අංක 02ꑶ� සඳහࢰ ගා�ࣴ වﹻහය අදාල වՀෙ遏 පවࣲන ෙබදා හැ夁�㌫� ජාලෙ遏 䜮ට ⶽ듦ය මත 婊ට㛀�
50ට වඩා වැࢦ ටය.

2.

연�듦ය මත ࠀර 婊ට㛀� 50 ට වඩා වැࢦ වන ට ෙවන�වන අයﹿ夁�ම අදාල ෙ��.

3.

ස㌫�මත 䜮빜ලර ෙ�වාවࢰ සඳහා හැර 䜮ࠀ ෙකෙරන ෙවනࣱ අමතර වැඩ ෙහ₽ ﹶව ﹺසඳහා ෙවන ෙවනම
ගා�ࣴ අය කරՀ ලැෙ迩. (උදාහරණ  කࢬ �ථාන මා㟓 ﹿ夁�ම)

1.3 තාවකා魐�ක ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතාවය䨀 (㨀韐�ලර සැපᭇ�夙�)
අදාල ගා�ࣴ වﹻහය පහත ප�ࠀ ෙ��.
අ) අංක 1.1 සහ 1.2 සඳහࢰ වන �瑂�ර ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා අයﹿ夁�㌫� ගා�ࣴ වලට අමතරව තාවකා琴ක
ස㌫�බࢰධතා සඳහා අමතර ක㌫�ක㟓 ගා�ࣴද එකࣴ කල 통ࣴය.
ආ) අՀමත අමතර ක㌫�ක㟓 ගා�ࣴ
i.
තාවකා琴ක ස㌫�බࢰධතා සඳහා (එකලා)
: 㟓. 2110.00
ii.

තාවකා琴ක ස㌫�බࢰධතා සඳහා (ෙතකලා)

: 㟓.

iii.

ෙ�වා සැප통㌫� සඳහා පාթժ කරՀ ලබන සෑම ෙ�වා කࢬවකටම

2290.00

(婊ට㛀� 7.6  �ࡃﹾවැරගැࢰࡃ� ෙක ﯺ﮽ࢰﹴකࢬ)
ඇ) සෑම තාවකා琴ක සැප통මකට නැවත භාතයට ගත හැ₽ ﹿව ﹺෙවՀෙවࢰ මා䜮කව ﮴琴 පදනම මත 2% ක
එම ₽ව ﹺවල වﯻනාකම ෙවՀෙවࢰ 䚯�දල ﹾඅයකරՀ ලැෙ迩. (අවම අයﹿ夁�ම සࣲ 2 ﹾසහ උප�ම අයﹿ夁�ම
මාස 50 )ﹾෙමම අයﹿ夁�ම ࠀ琴ය සࢰԴ කරන අව�ථාෙ��ࠀ ගණනය කරՀ ලැෙ迩.
ඈ) සැප통ම සࢰԴ කරන අව�ථාෙ��ࠀ නැවත භාතයට ගතහැ₽ ﹿව ﹺසඳහා වන 듦ෙලࢰ, එම ₽ව ﹺසඳහා
﮴菨 පදනම මත අයෙකෙරන ගා�ࣴ අ� ﹿ夁�ෙමࢰ පྷ ₽ව ﹺවල වﯻනාකම (ඇ ෙකﹴටස ප�ࠀ) සඳහා
ෙගࡃ� 䚯�ද琴ࢰ (﮴菨 පදනම යටෙࣱ ෙගවා ඇࣲ) අ�කර ඉࣲ� 䚯�ද빜 පා�ෙභﹶՃකයාට ආපྷ ෙගය 통ࣴය.
(අංක (ඇ) යටෙࣱ ෙපࢰවා ࠀ ඇࣲ ප�ࠀ)
ඉ) 婊ට㛀� 50ක ࠀර ﹾසඳහා වන තාවකා琴ක ࠀ琴 සැප통ම ﹾෙවՀෙවࢰ නැවත භාතයට
සඳහා අයකරගත හැ ﹿගා�ࣴව වՅ අංක 03ꑶ� ෙපࢰවා ࠀ ඇත.
අ᠕� අංකය

ස夙�බ䨀ධතා වᭇ�ගය

ගතහැ₽ ﹿවﹺ

නැවත භා魊�තයට ගත හැ젊
埀�වꌊ සඳහා ගා霎� (魏�긎ය韐�)

1.3.1

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 15 එකලා ࠀ琴ය

7,470.00

1.3.2

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 එකලා ࠀ琴ය

8,760.00

1.3.3

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 ෙතකලා ࠀ琴ය

19,260.00

1.3.4

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 60 ෙතකලා ࠀ琴ය

23,030.00

ව嫌�ව අංක 03
ࠀර 婊ටර 50ට වැࢦ තාවකා琴ක ෙ�වා ස㌫�බࢰධතාවය ﹾෙවՀෙවࢰ ඉහත අංක (ඉ) යටෙࣱ වන නැවත
භාතයට ගත හැ₽ ﹿව ﹺවල වﯻනාකමට අමතරව වՅ අංක 04 යටෙࣱ ඇࣲ අමතර 什�㌫� ࠀර 㢧මාණයﹾ
ෙවՀෙවࢰ ࡃ� අයﹿ夁�㌫�ද 듦ල ගණࢰ ගණනෙ遏ࠀ සැලﹿය 통ࣴය. (ෙමꑶ� අࣲෙ㛀�ක 什�㌫�ࠀර යՀ 연�듦ය මත
婊ට㛀� 50 ට වඩා වැࢦࠀර ෙ��)

1

.3.5

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 15 එකලා ࠀ琴ය

埀�වꌊ සඳහා වන අයකර
ගතහැ젊 ව똋නාකම, 度夙�
ᤀර 씎මාණය අ᠕�ව
(魏�긎ය韐�/韚�ටර)
270.00

1.3.6

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 එකලා ࠀ琴ය

310.00

1.3.7

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 30 ෙතකලා ࠀ琴ය

380.00

1.3.8

ඇ㌫�뜯�ය㛀� 60 ෙතකලා ࠀ琴ය

500.00

අ᠕�
අංකය

ස夙�බ䨀ධතා වᭇ�ගය

ව嫌�ව අංක 04

1.4 ආවරණය ෙනﴎකරන ලද ද.ෙවﴎ. 11 උ嫐� 韎�හැ䨀 පᔀධ孁�ෙය䨀 පව孁�න 魊�ᤀ魐�ය ෙබදා හැ៏�夙� ජාලෙ
㨀ට 韚�ටᭇ� 50옊 ද옊වා ᤀᭈ�䨀 긎䀀똋 ෙතﴎග ෙ霎වා සැපᭇ�夙�

1.4.1

50kVA

294,560.00

ෙවන ගා霎�:
අ琂සැර උ嫐�韎�හැ䨀,
韎�හැ䨀 අ ස魊�
젊៏�ම (魏�긎ය韐�)
412,120.00

1.4.2

100kVA

293,380.00

412,120.00

705,500.00

1.4.3

160kVA

1,011,580.00

412,120.00

1,423,700.00

1.4.4

250kVA

1,241,000.00

412,120.00

1,653,120.00

1.4.5

400kVA

1,589,700.00

528,800.00

2,118,500.00

1.4.6

630kVA

2,058,890.00

528,800.00

2,587,690.00

3,098,440.00

412,120.00

3,510,560.00

අ᠕�
අංකය

1.4.7

ෙ霎වා ස夙�බ䨀ධතා
වᭇ�ගය

1000kVA  පාදම
(Plinth)

උපෙපﴎල
ගා霎�
(魏�긎ය韐�)

ෙපﴎᤀ ගා霎� (魏�긎ය韐�)
706,680.00

ව嫌�ව අංක 05
සටහ䨀
1.

ඉහත වՅ අංක 05ꑶ� සඳහࢰ ගා�ࣴ අදාල වՀෙ遏 ආවරණය ෙනﹴකරන ලද ද.ෙවﹴ. 11 උ� හැࢰ ජාල
පࠀධࣲ සඳහා ෙ��.

2.

ඉහත සදහࢰ ෙප ࠀﹴගා�ࣴ සඳහා තරාපැ 듦ල සහ අෙන ࣱ﮴අදාල ₽ව ﹺ듦ල ගණࢰ ඇࣴළࣱ ෙකﹴට ඇත.

3.

ද. ෙවﹴ. 11 හැࢰ මා㛀�ගය ࠀ㛀�ඝ ﹿ夁�මට අවශ ﹺකࢬ/ උපාංග ࠀ琴 හැࢰ අՈ සﹿ夁�ම ස㌫�බࢰධෙයࢰ
ඇවැ䜮 යද㌫� අෙන ࣱ﮴ගා�ࣴ ෙලස දﹾවා ඇත.

4.

ඉහත සඳහࢰ ස㌫�මත ෙතﹴග සැප통㌫� ස㌫�බࢰධතාවයට අමතරව ෙවනࣱ අමතර උපකරණ ෙහﹶ
කා㛀�යයࢰ සඳහා ගා�ࣴ ෙවࢰ ෙවࢰ වශෙයࢰ අය කරՀ ලැෙ迩.
(උදාහරණ  කࢬ �ථාන මා㟓 ﹿ夁�ම)

5.

තරාපැය දﹾවා ࠀෙවන අ� සැර හැࢰ (බැරතࣱ) සහ අදාල උපාංග (අ� සැර හැࢰ අՈ Ծමාව සඳහා
අවශ ﹺඋපාංග ආࠀය) පා�ෙභﹶՃකයා සැප낛�ය 통ࣴ ෙ��.

6.

ද. ෙවﹴ. 11, 1000kVA තරාපැ සඳහා අවශ ﹺෙක ﯺ﮽ࢰﹴපාදම (Plinth) බලපࣷලා錖�යාෙՂ ෙ氎ෂ Ծයමයࢰට
අՀව පා�ෙභﹶՃකයා 䜮ࢰ ඉࠀ කර ࠀය 통ࣴය.

7.

ඉහත සඳහࢰ ෙ�වා ව㛀�ග වලට ආවරණය ෙන �ࡃﹴඅමතර වශෙයࢰ ࡃ� අෙන ࣱ﮴ෙ�වාවࢰ සඳහා අදාල
ගා�ࣴ ඒ ඒ අව�ථාවࢰට ස�ලන ප�ࠀ ඇ�තෙ㌫�ࢰࣴ කරՀ ලැෙ迩.

8.

100 kVA දﹾවා තරාපැ සඳහා ගා�ࣴව සමාගම මբࢰ ද㟓ࢬ ලැෙ迩.

1.5 ආවරණය ෙනﴎකරන ලද ද. ෙවﴎ. 11 උ嫐� 韎�හැ䨀 පᔀධ孁�ෙය䨀 පව孁�න 魊�ᤀ魐�ය ෙබදා හැ៏�ෙ夙�
ජාලෙ 㨀ට 𰨀ය මත ᤀර 韚�ටᭇ� 50ට ඔ�ෙබ䨀 긎䀀똋 සහ අංක 1.4 මഀ䨀 ආවරණය ෙනﴎවන
ෙවන වᭇ�ගෙ ෙතﴎග ෙ霎වා සැපᭇ�夙� ව嫌� අංක 05䀀 සඳහ䨀ෙ᭙�.
අය 젊៏�ෙ夙� ගා霎� ඒ ඒ ෙ霎වාවට අන魏�ප ෙලස පහත පᭈ�ퟻ� ඇ霎තෙ夙�䨀� කර᠕� ලැෙ�.
(I) අංක 1.4 ෙջදෙ遏 දﹾවා ඇࣲ උපෙපﹴළ 듦ලගණࢰ �ථාවර ගා�ࣴ ෙලස අය ෙකෙ㛀�.
(II) ෙවනࣱ ගා�ࣴ යටතට ගැෙනන අԴසැර ࠀ琴 මා㛀�ග, කࢬ / උපාංග සහ අՈ ස ﹿ夁�ෙ㌫� ගා�ࣴ ඒ ඒ
අව�ථාවට අՀ﮶ලව ඇ�තෙ㌫�නࣴ කරՀ ලැෙ迩.

1.6 පව孁�න 魊�ᤀ魐� සැපᭇ�ම වැ嫏� ퟻ�ᭇ�� 젊៏�ම
ඒ ඒ අව�ථාවࢰට අՀ烻පව ඇ�තෙ㌫�ࢰࣴ සකසՀ ලැෙ迩.
2. 魊�ᤀ魐� මාᭇ�ග සහ ෙබදාහැ៏�ෙ夙� උපෙපﴎළව韐� සඳහා වන අ᠕�මත ගා霎�
ස㌫�මත උ� හැࢰ මා㛀�ග සහ උපෙපﹴළව빜 ඉࠀ ﹿ夁�ෙ㌫�ࠀ පහත සඳහࢰ ගා�ࣴ අදාල ෙ��.
2.1 අ嫐� සැර (230/400V) සහ ද.ෙවﴎ. 11 උ嫐� 韎�හැ䨀 魊�ᤀ魐� මාᭇ�ග සඳහා අ᠕�මත ගා霎�
අය 젊៏�夙� (魏�/젊.)
වැරගැ䨀孊�
ෙකﴎ䨀︊頋 ක�

ෙපරස魊�
ෙකﴎ䨀︊頋 ක�

අ᠕� අංකය

魊�ᤀ魐� මාᭇ�ග වᭇ�ගය

2.1.1

ෙතකලා
අ�
ෙවﹶ빜ﯻයතා
ෙප﮴ﹴ㟓 හැࢰ  50

1,650,560.00

1,765,190.00

2.1.2

ෙතකලා
අ�
ෙවﹶ빜ﯻයතා
ෙප﮴ﹴ㟓 හැࢰ  70

2,041,800.00

2,156,440.00



3,539,860.00



5,604,400.00

ආවරණය ෙනﹴකල ද.ෙවﹴ. 11
ඇ憪�듦Ծය㌫� හැࢰ  60
ද.ෙවﹴ. 11‚ ෙප﮴ﹴ㟓 හැࢰ  70
䜮ය볝ම ඇ볝듦Ծය㌫� සࢰනායකය

2.1.3
2.1.4
ව嫌�ව අංක 06
සටහ䨀

(I) හැࢰ මා㛀�ගෙ遏 ࠀග 婊ට㛀� 35 ට අදාල වන ගා�ࣴවට සමාන අගය ﹾඅවම ගා�ࣴ ෙලස අය ෙකෙ㛀�.
(II) ස㌫�මත හැࢰ මා㛀�ගයට අමතර වශෙයࢰ ࡃ� අෙන ࣱ﮴ඕනෑම ඉࠀﹿ夁�ම ﹾසඳහා ගා�ࣴ ඇ�තෙ㌫�ࢰࣴ
ﹿ夁�ම ෙවࢰ ෙවࢰ වශෙයࢰ අව�ථාՀ﮶ලව Ծ㛀�ණය කළ 통ࣴය. (උදාහරණ : කࢬ මා㟓 ﹿ夁�ම සහ නව
අමතර කࢬ 䜮ࢢ䥢�ම)
2.2 උපෙපﴎළව韐� සඳහා අවසර ල ගා霎�
අය젊៏�ම (魏�긎ය韐�)
අ᠕�
අංකය

උපෙපﴎළ ධාᭈ�තාවය

ෙබදා හැ៏�ෙ夙�
උපෙපﴎළ

ෙතﴎග ෙ霎වා
සැපᭇ�夙� උපෙපﴎළ

2.2.1

100 kVA , තԾ කࢬව මත

964,940.00

293,380.00

2.2.2

160 kVA , තԾ කࢬව මත

1,116,190.00

1,011,58000

1,357,120.00
1,697,920.00
2,183,390.00

1,241,000.00
1,589,700.00
2,058,890.00



3,098,440.00



3,400,920.00

2.2.6

250 kVA , තԾ කࢬව මත
400 kVA , ࠀࣱව කࢬ මත
630 kVA , ࠀࣱව කࢬ මත
1000 kVA , පාදම මත 뜯�ꑶ�ࢢවන ලද

2.2.7

1000 kVA , අභࢰﹺතර උපෙපﹴළ

2.2.3
2.2.4
2.2.5
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3.

ᔀධ මානන ස夙�බ䨀ධතා (Net Metering Connections) සඳහා වන අවසර ල අය젊៏�ම.
අ᠕�

ස夙�බ䨀ධතා වᭇ�ගය

ස夙�බ䨀ධතා ව똋නාකම

අංකය
3.1.1

֫�琴ක ම㛀�ෂණ ගා�ࣴ

7,450.00

3.1.2

එකලා ࠀ琴 ස㌫�බࢰධතාවය

7,460.00

3.1.3

ෙතකලා ࠀ琴 ස㌫�බࢰධතාවය

7,880.00

3.1.4

ෙතﹴග ෙ�වා ස㌫�බࢰධතාවය

11,890.00
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සටහ䨀

2.

ඕනෑම 뢺�ࠀධ මානන අය㌫�පත ﹾහාර ࠀෙ㌫� ࠀ ֫�琴ක ම㛀�ෂණ ගා�ࣴ සඳහා 㢧ථම වරට අයﹿ夁�මක 䜮ࠀ
කරՀ ලබන අතර එම අය㌫�පත LECO 㢧듦ࣳࢰට සහ අවශﹺතාවයࢰට අՀ﮶ලව ෙනﹴෙ�� න㌫� ෙගවන ලද
䚯�ද琴ࢰ 50% ආපྷ ෙගවՀ ලැෙ迩.
ෙමම අයﹿ夁�㌫� දැනට පවࣲන ෙ�වා ස㌫�බࢰධතාවයࢰට අදාල ෙ��.

3.

භාතා කරන ₽ව ﹺසඳහා අව�ථාՀ﮶ලව ගා�ࣴ අය කරՀ ලැෙ迩.

1.

4. 魊�魊�ධ ෙ霎වාව䨀 සඳහා අ᠕�මත ගා霎� අය젊៏�夙�
අ᠕�
අංකය
4.1.1
4.1.2

ෙ霎වා වᭇ�ගය
ෙ�වා ස㌫�බࢰධතා ඇ�තෙ㌫�ࢰࣴ  නැවත
ප夁�Գා ﹿ夁�㌫� (1)
පා�ෙභﹶՃකයාෙՂ ඉ빜菨ම මත ࠀ琴 සැප통ම
සࢰԴ ﹿ夁�㌫� (2)

අය 젊៏�夙� (魏�긎ය韐�)
1,450.00
ගා�ࣴ අය ﹿ夁�ම ﹾෙනﹴෙකෙ㛀�.

4.1.3

පා�ෙභﹶՃක ඉ빜菨ම මත සࢰԴ කළ
සැප통ම ﹾනැවත සࢰԴ ﹿ夁�ම

1,430.00

4.1.4

වﹺව�ථා뜯�ත සࢰԴය ࢰﹿපྷව නැවත
සࢰԴ ﹿ夁�ම (3)

1,430.00

4.1.5

ࠀ琴 බලශ ࣲﹾමՀ ෙහ ﹶࠀ琴 බලශ ࣲﹾ/
උප�ම ඉ빜憪�㌫� මࢬ ප夁�Գා ﹿ夁�㌫� සඳහා

1,430.00

4.1.6

Ճࢬෙ㌫� නම ෙහ ﹶඅය﮺මය ෙහ ﹶනම හා
අය﮺මය යන ෙදකම
ෙවන� ﹿ夁�ම

ගා�ࣴ අය ﹿ夁�ම ﹾෙනﹴෙකෙ㛀�.

4.1.7

පවࣲන ࠀ琴 බලශ ࣲﹾමՀව මා㟓 ﹿ夁�ම
ෙහ ﹶࠀ琴 බලශࣲﹾ/ උප�ම ඉ빜憪�㌫� මՀව
මා㟓 ﹿ夁�ම (2)

ගා�ࣴ අය ﹿ夁�ම ﹾෙනﹴෙකෙ㛀�.

4.1.8

4.1.9

පා�ෙභﹶՃක ඉ빜菨ම ﹾමත නව ෙ�වා
ස㌫�බࢰධතාවයﹾ/ වැࢦ ࠀ통ࢬ ﹿ夁�ම ﹾසඳහා
මා㛀�ග අවසරය ලබාගැԿම සහ ග� ෙහ ﹶඅࣴ
කපා 什�ම ෙහ菨ම.

ࠀ琴 什�ෙලꑶ� අՀ뜯�ටපත ﹾලබා ගැԿම.

පා�ෙභﹶՃක ඉ빜菨ම මත 䜮ࠀ කරՀ ලබන
තැԿ㌫� ෙවՀෙවࢰ ࡃ� වࢰࠀ 䚯�ද빜 Ոාම ෙ�වක
䜮ࢰ Ծ㛀�ෙࠀශ කරන ලࠀව සහ 㢧ාෙࠀ뇠ය
ෙ빜ක㌫� 䜮ࢰ අՀමත ﹿ夁�ෙමࢰ පྷව
අයකරՀ ලැෙ迩.
20.00

4.1.10

4.1.11

ꑶ�ඟ 䚯�ද빜 සඳහා වන අයﹿ夁�㌫�.

අඟ㟓 ෙචﹾපࣱ සඳහා වන අදාල ප�පාලන
ගා�ࣴ

සࢰԴ දැࢰ䥢�ෙ㌫� සඳහࢰ ꑶ�ඟ 䚯�굕� 䚯�දලම,
දැࢰ䥢�㌫� ࠀනෙ遏 䜮ට ࠀන 10 ﹾඇࣴළත
ෙනﹴෙගවා ඇࣱන㌫� වා㛀�䧡ක ෙපﹴ琴
අՀපාතය 13.08% ﹾවන ප�ࠀ සකසන ලද
ෙපﹴ菨 䚯�දල ﹾඅය කරՀ ලැෙ迩.
● බැං ﮴ගා�ࣴ  㟓. 100/ +
● තැපැ빜 ගා�ࣴ  㟓. 50/ +
● ෙචﹾපෙࣱ සඳහࢰ වﯻනාකම සඳහා
වන අԴභාරය  2%
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සටහ䨀
1.

අයࠀ㌫� කරන ලද පා㛀�ශවෙ遏 ෙ娱�ࣵࢰ මත බලපࣷලා錖�යාට වැඩ什�ම Ծ夁�ﹾෂණය සඳහා සාමානﹺ
Ծ夁�ﹾෂණ වාර ගණනට වඩා වැࢦ වාර ගණන ﹾසහභාՄ䥢�මට 䜮ࠀࡃ� ට.

2.

ෙමම ෙ�වාව ලබා ගැԿම සඳහා අය㌫�ﹿ夁�මට Ճࢬෙ㌫� ස㌫�㉟㛀�ණ ꑶ�ඟ 䚯�ද빜 ෙගවා ࣲ什�ය 통ࣴය.

3.

වﹺව�ථා뜯�ත සࢰԴﹿ夁�ම ﹾයՀ ࠀ琴බල පණࣲࢰ (2009 අංක 20 දරණ) බලතල ලබාࠀ ඇࣲ සࢰԴ
ﹿ夁�㌫�ෙ��.

සාමානﹺාԴකා夁�
ලංකා ࠀ琴 (ࠀﵸග琴ක) සමාගම

2017 ජනවා� 27 ࠀන

